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ايف هذا نَ وال يُـ واضح؟  ]24: [العنكبوت))يَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن ِإن ِفي َذِلَك َآل  (( :ن قوله تعاىل؟ مِ ن أين تـُْؤخذمِ 
 ِفي َذِلَك َآل  ((ة آيات ما جاء يف عد ُروَن َآل  ((و ))يَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن ِإنيَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفك((  وما أشبه ذلك ألن 

 اوالتفكر أيضً  ا،وتفكرً  عقًال  كان أكثرَ   اما اإلنسان أقوى إميانً قتضيات اإلميان وكل ن مُ مها مِ ر وحنوَ ك فَ عقل والتـ ال
  .هما متالزمانفيدعو إىل اإلميان 

  .بعدها ألننا ما كملنا هذا ...خلي  ،ومن فوائد اآلية
  ؟ ...الصحابة كما  ....هذا بالنسبة للنجاة ِمن النار  .... هل سبق  ...  :الطالب
سابق  ِيب نَ لِ  ن آيةٍ ه ما مِ إن  :البداية والنهاية" وقال يف"اهللا رمحه  ابن كثريذكر هذا و  ثبته نعم هم ذكروا أن  :الشيخ

ه ومنها لكن منها ما جرى للرسول عليه الصالة والسالم لنفسِ ، مظَ أعْ للنيب عليه الصالة والسالم أو  إال كانت آيةً 
ن آيات مِ ذلك عليها فيكون هم ة الطريقة اليت ح د بصِ ه يشهَ ن آياته ألن ه مِ ا جرى ألمته فإن ، ومَ تهما جرى ألم

   النيب عليه الصالة والسالم.
  ))اقتلوه أو حرقوه  (( ..اجلربية.. :الطالب
  ؟....ماذا تقول  :الشيخ

  ؟ .....:الطالب
 كونه  هإن  :قال مثًال  عليه إال أن يُ َرب فعل ويقوم لكنه جمُ وي أن اإلنسان يقتل أنه يقتلاي بس هم يقولون  :الشيخ

ها إال فعلَ  لُ األسباب ال تفعَ  وهي أن  ..بعد فائدة ثانية  اأيضً  ؟ فيهعلى هذامن جييب نعم بعض و  عضب خمري
ن تأثريها مِ  عُ  قد مينَ اهللا تعاىل ت ما تفعل الفعل إال بإذن اهللا مبعىن أن يَ فاألسباب مهما قوِ  ،ةم هِ بإرادة اهللا وهذه مُ 

  ر ث ؤَ ت هذه السببية ومل تُـ بَ لِ شك وهنا سُ  فالنار سبب لإلحراق بال
إال  عليه كمعُ ال جيمَ  االذي اختذمتوه أوثانً  يعين إن  ]25: [العنكبوت)) قَاَل ِإنَما اتَخْذُتْم ِمْن ُدوِن اللِه َأْوثَانًا ((

 الشر كما أن  ون على فعلِ اد ه والعياذ باهللا أهل الشر يتوَ ألن  على عبادا، ددمتتوااملعىن  :وهلذا قال املؤلف ،املودة
  )ْني بَـ ( هنا جيوز يف كلمة ))بـَْيِنُكْم  َمَودةُ  (( :وقوله ،على فعل اخلري فكذلك أهل الشر أيًضا ونرُ اصَ اخلري يتنَ  أهل
َة بيِنكم د وَ وجيوز مَ  ،ًة بيَنكميف غري القرآن مود  ز مثًال عن اإلضافة فيجو  قطعإليها ما قبلها وجيوز أن يُ  افَ ضَ أن يُ 

نـَْيا(( :وقوله ،وهي هنا على هذا الوجه متعَ  )) ِفي اْلَحَياِة الد قَ ل ا مودة يف احلياة الدنيا فقط ة مبا قبلها يعين أ
ثُم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر  ((اونني لكن رين متعَ اصِ هم متنَ رك يف الدنيا فقط جتدُ ون يف الش اد ؤالء املشركون يتوَ فهَ 

ِإْذ تـَبَـرَأ  (( :كقوله تعاىل  يعين ينكره )) َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعضٍ  (( ))بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا 
َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم  ((ببعض  بعضهملر فْ ار وكُ ه إنكَ أن  وهذا الشك  ]166: [البقرة))الِذيَن اتـبَـُعوا  الِذيَن اتِبُعوا ِمنَ 
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 رَبـَنا آتِِهْم ِضْعَفْيِن ِمنَ  *  َوقَاُلوا رَبـَنا ِإنا َأطَْعَنا َساَدتـََنا وَُكبَـَراَءنَا فََأَضلونَا السِبيال (( :كقوله تعاىل  ))بـَْعًضا 
ُهْم َلْعًنا َكِبيًرا  ن القرآن ليس يف ني يف عدة آيات مِ وعِ لمتبُ للة األتباع ادَ وجمَُ  ]68: 67[األحزاب))اْلَعَذاِب َواْلَعنـْ

  وما أشبه ذلك )) َوقَاَل الِذيَن اْسُتْضِعُفوا (( )) قَاَل الِذيَن اْسَتْكبَـُرواو  ((فيه  ،آية البقرة فقط
  )) ُكلَما َدَخَلْت أُمٌة َلَعَنْت ُأْختَـَها(( :الطالب
أما يوم القيامة  ،هذه املودة بني املشركني يف الدنيا فقط احلاصل أن ف )) َلْت ُأمٌة َلَعَنْت ُأْختَـَهاُكلَما َدخَ ((: الشيخ

 فإن   ا،ه ويلعنه أيضً رُ واحد منهم يتربأ من اآلخر وينكِ  كل  لكن ن أشد ما يكون من العقوباته مِ وهذا ال شك أن ،
ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدو ِإال اْلُمتِقيَن ا ((تهم باقية إىل يوم القيامة ل املتقني خُ  67: [الزخرف))َألِخال[،  ا وأم
 ة  هؤالء فإنَيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعضٍ  (( :قال ،فيف املوقِ  زولفيما بينهم تاملَود ((  بَـ تَ يَـ بَـ تَ بِ  ،أُ ر ن األتباعة مِ القادَ  ؤِ ر )) 

 ،ن األتباع واألتباع من القادةأ القادة مِ ر بَـ يتَ أنه واآلية عامة  ،نعم " لقادةلاألتباع  بلعنِ  ))ْعًضا َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بَـ 
فاملأوى مبعىن املصري  اكم مجيعً مصُري  ))مأواكم  (( )) النارُ  َوَمْأَواُكمُ  (( :قال ا يلعن بعضهم بعًضاوكذلك أيضً 

 إىل الشي صارَ  ذاي إوِ أْ ى يَ ن أوَ ه مِ ألن اُر َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِيَن  َوَمْأَواُكمُ  ((إليه  هَ ء واجت25: [العنكبوت))الن[ 
 ي رِ سْ ودة ورآها النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أُ للكافرين وهي اآلن موجُ  سبحانه وتعاىلها اهللا وهذه النار قد أعد

بتسع  ت على نار الدنيالَ ض ا فُ فإ  ؛ن العذابها مِ ك يف الدنيا ما فيرِ دْ أن يُ  اإلنسان يعوهي نار ال يستطِ  ،به
 بقينا كل واحد يوسع للثاين لكان لو همن عادتنا أن إذا متت احللقة ما حد يوسع ألحد ألنا{ترى وستني جزءً 

 ات على نار الدنيا بتسع وستني جزءً لَ ض هذه النار فُ  إن  :أقول ،متقاربني أحسن ...تصري احللقة واسعة، وكون 
على نار الدنيا  (أو  ) كم هذهعلى ناِر  ( :سبعني والرسول عليه الصالة والسالم يقولللم م ف إليها اجلزء املتَ أضِ 
ها ومع ذلك فإا ونار الدنيا كما تعرفون فيها نار شديدة احلرارة وفيها نار متوسطة وفيها نار باردة بالنسبة لغريِ  )
َما (( مانِعني عنها " ))َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِيَن  (( ا،عليها بتسع وستني جزءً  لض فَ قاس يف أعلى نار يف الدنيا فتُـ تُ 

يعين  ))لكم  (( :ه قولهها مبتدأ وخربُ أصلُ  ))ناصرين  ((الزائدة للتوكيد ألن  )من(هذه فيها  )) َلُكْم ِمْن نَاِصرِينَ 
ثُم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر  (( :ه قالألن  ؛إبراهيمم ؟ هذا كالن  م ن دخول النار هذا كالمكم مِ كم فيمنعُ ينصُر  ال أحدَ 

ن كالم هذا مِ  ]25: [العنكبوت))الناُر َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِيَن  بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َوَمْأَواُكمُ 
  عليه الصالة والسالم  إبراهيم

 هإىل آخر  )) إبراهيموقال ((  " انارَ وهو ابن أخيه هَ  ))ُلوٌط  (( اهيمرَ بإبْـ  قَ د صَ  )) فَآَمَن َلهُ  (( :قال اهللا تعاىل
ن ة آمَ اد مَ  بطمأنينة ألن  يقٌ دِ ق التصديق بل هو تصْ لَ طْ ه ليس مُ يق ولكن دِ صْ اإلميان يف اللغة الت  )) َفآَمَن َلُه ُلوطٌ  ((

يق خاص دِ على هذا فليس اإلميان مطلق التصديق بل هو تصْ و  ،اهلمزة وامليم والنون فيها ن يعينهي مادة األمْ 
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 [طه))آَمْنُتْم َلُه  (( :وكما يف قوله تعاىل ى بالالم كما يف هذه اآليةد عَ وهو يتَـ  ،ن للطمأنينة يف الشيءم ضَ تَ مُ 
لباء نعم وهو كثري باا ويتعدى أيضً  ،ن هذاوعدة آيات مِ  ]17: [يوسف)) َوَما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن لََنا ((وكذلك  ]71:

 ن باب الرتادففهل هذا مِ  ،ه ذلكوما أشبَ  )) آَمنا بِاللهِ  (( ]285: [البقرة)) آَمَن الرُسوُل ِبَما أُنِزَل ِإلَْيهِ  ((
 ؟والباء مبعىن الالم الالم مبعىن الباء أي أن  وأن   ميكن أن نقول إنه من باب الرتادف ..ا بينهما؟ هناك فرقً  أو أن
 لتغاير وأن ، وميكن أن نقول باة استعمال هذه وهذهرَ كثْـ  حمل األخرى لِ ن الالم والباء تأِيت احدة منهما أي مِ كل و 

املعىن  نمضَ فيُ  ))آمن له  ((الالم لالستسالم ، فعلى طمأنينة القلب لّ دُ ا الباء فتَ على استسالم وأم  ل الالم تدُ 
ق بينهما يف فر  سبحانه وتعاىلواهللا  ،به ن اطمأَ  ))فآمن به  (( نة القلبعلى طمأني ل ا تدُ وأما الباء فإ انقاد، 

اللِه َويـُْؤِمُن بِ يـُْؤِمُن  ((يف آية واحدة  ]61: [التوبة))يـُْؤِمُن بِاللِه َويـُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن  (( :القرآن الكرمي لقوله تعاىل
ما جيب فيه ف ا،ني وأن بينهما فرقً تَ ما ليستا مرتادفَـ دها يف القرآن الكرمي أ ن موارِ فالظاهر واهللا أعلم مِ  ))ْلُمْؤِمِنيَن لِ 

 ،فإنه يأيت بالالم املعىن االنقياد ولو ظاهرً  اضمنً ، وما كان مُ لباءباالطمأنينة أو ما كان فيه معىن الطمأنينة فهو 
 ]123: [األعراف)) آَمنُتْم ِبهِ  (( :أخرى وقال مرة]71: [طه)) آَمْنُتْم َلهُ  ((ة فرعون قال هلم فرعون مر  سحرةُ 

قتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم أي صد  ))آمنتم به  (( ؟ ال بناء على ما قلنافهل القوالن معنامها واحد
 [طه))السْحَر  الِذي َعلَمُكمُ  ِإنُه َلَكِبيرُُكمُ  (( :تابعتموه واستسلمتم له وهلذا قال هلم ))آمنتم له  ((و ،بصدقه

عليه الصالة والسالم آمن  الوطً  حنن نعلم أن  )) آَمَن َلُه ُلوطٌ  (( :هنا قال ،كل آية على معىن  لُ ز نَـ فتُـ  ]71:
ن هنا اإلميان معىن االنقياد فتضم  ،ه وكذلك انقاد لهإىل صدقِ  ن ه واطمأَ فهو آمن به بقلبِ  هِ آمن له وبِ  ،هإلبراهيم وبِ 

  ومعىن الطمأنينة.
  ؟ ..دّل على ما َدّل عليه .....يف املعىن، افرتقااجتمعا  ... :الطالب
ما تأيت  ،..ي الطمأنينة كماضِ ليس يقتَ  رٍ عت الالم وجدا يف أمْ ب ألنك يف احلقيقة كلما تتَ هذا ما يظهر  :الشيخ

  .اهللا أبدً  تُ آمنْ 
  ؟ ...)) السْحرَ  الِذي َعلَمُكمُ  َكِبيرُُكمُ ُه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنُه لَ بآَمْنُتْم فرعون قَاَل  (( :الطالب
قرر بأم  أنه اآليتني صار معناهمجع ، إذا أحدهم آمنوا به وانقادوا له..قرر أم اي فيكون معناه إنه  :الشيخ

  ظيم.يف القرآن الع ت هللا جاءَ مُ لَ هللا لكن أسْ  وهلذا ما جاء آمنتُ  ا بسحره، به وبصدقه وانقادوا له أيضً معرتفني
ه يرى أن الالم مبعىن الباء كأنكم ما يدل على أن  " ق بإبراهيمصد " وقول املؤلف  )) آَمَن َلُه ُلوطٌ  ((: قال

 ؟يعين درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل ألن ؛ما رفتمصانإذا  كيف أنا ما عندي مانع.....وأنت  .........
وش به شوف  نَ مبعىن آمَ  ))آمن له  (( ؤلف رمحه اهللا يرى أن امل طيب يقول ،نعم .............. تنَصرِفون...
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ان ابن آزر امسه هارَ  له أخٌ  إبراهيم ان يعين أن يه هارَ أخِ  نُ وهو ابْ  وطٌ لُ  ،له فسريإبراهيم تبِ  ،آمن فسريق ت؟ صد قال
 ينأمرَ  إىل حيثُ أي  )) َلى رَبيإِ  (( ن قوميمِ  )) ِإني ُمَهاِجرٌ  (( :إبراهيم ))وقال  (( ،لوطامسه  ان له ابنٌ وهارَ 

 إبراهيمالضمري يعود إىل  املؤلف يقول إن  ))وقال  (( :قوله " امالش إىل  العراق ادِ وَ ن سَ ر مِ ه وهاجَ قومَ  رَ جَ ريب وهَ 
ك لو وصلت ألن  ))هاجر وقال إني مُ  (( :لف وال تقُ تقِ  )) لوطله  نَ آمَ  ((ف على وعلى هذا ففي التالوة تقِ 

 ابناًء على ظاهر السياق وأن لوطً  لوطالضمري يعود على  إن  :وقال بعض العلماء ،لوطن مِ  ولَ القَ  أن  تَ ألومه
ل يف اللغة العربية عِ فاَ هنا مُ  )) ِإني ُمَهاِجرٌ  (( :وقوله ،ان واهلجرةبني اإلميَ  عَ مَ ر فجَ وهاجَ  نَ عليه الصالة والسالم آمَ 

ر افِ سَ واحد كما يقال مُ   ليس فيه إال طرفٌ د على معًىن وترِ  ،مقاتل :ا كما يقالدً اعِ فيه اثنان فص كَ رْ مبعىن اشتَـ َترِد 
ر مبعىن ؟ يعين هاجَ  طرفني أو مما هو خاص بطرف واحدك بنيرَ مما هو مشتَـ  ؟همان أي كلمة مهاجر مِ فهمتم؟  

 فارقتم،هجرم وهجروين مب اجر أينهَ عىن مُ املإن  ؟احتماليف  ال و  ؟وهجروه همأنه هجر  معناهر أو هاجَ  ،رجَ ه
  نه من باب ما فيه طرف واحد فقط كمسافر نعم.ل أمِ وحيتَ 

  ؟........ :الطالب
 " أمرين إىل حيثُ  :قال املؤلف ))إلى ربي  (( " ن قوميمِ "  :وقولهميكن أنه تؤيده الظاهر،  ..........:الشيخ

 ـَُحشني قال:والغريب أن بعض امل ،ه بهرَ هذا ما فس  ،إليهار سافِ أن أ سبحانه وتعاىلاهللا  ينيعين إىل اجلهة اليت أمرَ 
 اجلهة هللا ن إثباتِ مِ  اين فرارً املؤلف قال إىل حيث أمرَ  إن.  كان متجهً ل ))إلى ربي  ((نا بظاهر اآلية نا لو أخذْ ألن 

  ؟تعاىل ليس يف اجلهة وهذا رأي َمن اهللا أن هم يرون نعم و ذاته إىل اهللا 
  اعرة: األشالطالب
ني قسم إىل قسمَ يف مسألة اجلهة انقسموا  اجلهمية فإن  اجلهميةة لَ ط عَ وكذلك مُ  األشاعرةي أي نعم رأْ  :الشيخ

التعطيل احملض  آخر أهلُ  وقسمٌ  القدماء منهم، وهؤالء ،ه يف كل مكانبذاتِ  سبحانه وتعاىلن أن اهللا وْ ة يرَ ي ولِ لُ حُ 
ل العامل وال يف خارجه وال متصل ال داخِ  :هة فيقولونمكان وليس يف جِ  ليس يف سبحانه وتعاىلاهللا  ن أن يروْ 

اهللا عز  و لُ ون عُ رُ ن ينكِ مَ  ا هذه اجلهة يتوصل ،نسأل اهللا العافية ،ذااين وال حمبَ وال مُ  ،بالعامل وال منفصل عنه
إذا كان يف جهة ة و هَ يكون يف جِ ن ذلك أن مِ  مَ ه على عرشه لزِ اهللا عاٍل بذاتِ  ن قلت إإذا  ألنك :وجل بذاته يقول

مسألة  .. :لجاءم هذه املقدمات والنتائج حنن نقو  ما أدريسبحان اهللا  ،ودز حمدُ ي واملتحَ  ا،لزم أن يكون متحيزً 
ا لكنن ،بكل شيء يطٌ به ألن اهللا تعاىل حمُ  يطُ ر اهللا عز وجل أو حتُِ صِ حتْ  ةً هَ نا ننكر جِ ها يف املعىن لكن رُ كِ نْ اجلهة ما نُـ 

هما يط به أي يطة باهللا وجهة علو ال حتُ ل وجهة علو حمُ فْ سُ  جهةُ  :ات ثالثهَ فاجلِ  ،له جهة هي العلو ت بأن نثبِ 
ألن اهللا  ا؛ا جهة العلو اليت حتيط به فممتنعة أيضً عة وأم نِ تَ مْ ا جهة السفل فمُ به أم  يطُ ؟ جهة العلو اليت ال حتُِ املثَبت
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أي  ))لى ربي إِ  ((الصحيح الراجح  على القولِ  ))إلى ربي  (( لو ؤَ نُـ كيف ا  إذً  ،ليس فوقه شيء سبحانه وتعاىل
واإلنسان املهاجر إىل  ،هروا دينَ نصُ يَ أي َمن  ]40: [احلج)) َولََينُصَرن اللُه َمْن يَنُصُرهُ  (( : كقوله تعاىلإىل ديِين 

ن بلد الشرك إىل بلد ا االنتقال مِ اء يف اهلجرة إ ذا يقول العلمه وهلقيم فيه دينَ دين اهللا يلتمس املكان الذي يُ 
 نِ سْ للغاية وفيها اإلشارة إىل حُ  ))إلى  (( )) ُمَهاِجٌر ِإَلى رَبي (( :وقوله ،اهللا عز وجل دينَ  يمُ قِ اإلسالم حيث يُ 

 ى اهللا ورسولهفمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إل ( :ه قال النيب عليه الصالة والسالمدِ ه وقصْ تِ ني، 
قومه  رَ قال املؤلف " وهجَ  )جرته إلى ما هاجر إليه هِ ها فجُ ها أو امرأة يتزو ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبُ 

يله ة خنَِ رَ ثْـ كَ لِ  اي سوادً ومسُ  ،العراقها أرض نفسُ  اقرَ العِ ؟ العراقسواد  وش هو"  الشامإىل  العراقن سواد وهاجر مِ 
  معروف."  الشامإىل "  :هوقولُ  ،هوأشجارِ 
   ؟  ..... :الطالب
  .العراق، سواد لكن فيه السواد العراقألن سواد  امتامً  .... :الشيخ

 :ن االمسني يقوليْ ي املؤلف يف تفسري هذَ هكذا جيرِ " يف صنعه  ))اْلَحِكيُم  ((ه يف ملكِ  )) ِإنُه ُهَو اْلَعزِيزُ  (( :قال
ذاته ب عزيزٌ  سبحانه وتعاىلفهو  ن القصوروهذا فيه شيء مِ  " ه صنعِ يف ))الحكيم  (( هيف ملكِ  ))العزيز  ((

ه الَ أن ينَ  عُ نِ تَ فمعناها أنه ميَ  االمتناعا عزة أم  :اعنَ تِ االمْ ر وعزة هْ ر وعزة القَ دْ عزة القَ  :ه ثالثة أنواعتُ وعز  ،هوبصفاتِ 
وأما عزة القهر فهو  ،ةمَ ل والعظَ َال ة واجلَ لَ هو املنزِ القدر ف ا عزةُ وأم  ،هه وأفعالِ صفاتِ  يعِ ص يف مجِ نقْ  سبحانه وتعاىل
وكذلك ال  ،البه الغَ ن العلماء بأن مِ  ريٌ ذا فسرها كثِ فهو الغالب وهلَِ كذا وال ال؟ ه  بُ لِ ال أحد يغْ  اإذً  ،القوة والسلطان

  !عبد اهللا فلذلك تكون العزة ثالثة أنواع وهي ه نقص يف صفاته.نعم وكذلك ال ينالُ  ،ه بسوءأحد ينالُ 
  قهر قدر امتناع. :الطالب
  : ايش؟الشيخ

  : قْهر وُقْدرة وعزة امتناعالطالب
نهم قوهلم لألرض الصلبة أْرض وم ،ةعلى القو  ل تدُ ل على القوة أصل عني زاي ل هذه املادة تدُ وأصْ : َقْدر، الشيخ
بصنعه  ص حكمة اهللا عز وجل ال ختتَ  ألن  يه قصوره فعِ نْ يف صُ  ))الحكيم  (( :هوقولُ  ،بةلْ ة صَ از يعين قوي ، عزَ َعزَازَ 

 اواحلكيم ليست أيضً  ،عفيما شرَ  نع حكيمٌ ه فهو حكيم فيما صَ عِ رْ ه وشَ عِ نْ بل هي يف صُ {يرمحك اهللا} خلقه  يف
كما عرفتم يل  عِ وفَ  ا،م أيضً كْ ن احلُ مة ومِ كْ ن احلِ ها مِ ن لكن قِ تْ مُ ـيم من احلكمة مبعىن الاحلكِ  ألن  ،ن احلكمة فقطمِ 

مث قال  ولٌ عُ أو فَـ  الٌ عَ فْ ال أو مِ ع ن أمثلة املبالغة فَـ ؟ مِ  الفاعل للمبالغة أو ال؟ أليس كذلك مبعَىن م الفاعل تأِيت يف اسْ 
ة ه صفَ ت مبعىن حكيم للمبالغة أو لكونِ م فهو حاكم لكن صارَ كَ ن حَ يل مِ فعِ  ال مخسة فهي إذً عَ يل وفَـ عِ بعدها فَ 
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 مثال الكوين قول والشرعيوِين م إىل قسمني ومها الكَ سِ م اهللا عز وجل ينقَ كْ وحُ  ،مكْ حُ  نمِ  افهي إذً  ،ةهَ مشبـ ، 
؟ هذا كوين هذا إيش]80: [يوسف)) فـََلْن َأبـَْرَح اَألْرَض َحتى يَْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم اللُه ِلي (( يوسف يخِ أَ 

 (( :ةنَ حِ واحلكم الشرعي مثل قوله تعاىل يف سورة املمتَ  ،ر ِيل د قَ م يل يعين يُـ كُ ليحْ  :م علّي قالكُ وهلذا ما قال حيَْ 
َنُكمْ   ا يريدم مَ كُ حيَْ  تدَ جِ ل األمرين أين وُ اوَ نَ تَـ ا يريد فتَ م مَ كُ وأما حيَْ  ]10: [املمتحنة)) َذِلُكْم ُحْكُم اللِه َيْحُكُم بـَيـْ

  ؟يف أية سورة
  يف أول سورة املائدة :الطالب
م هو القضاء كْ ، واحلُ م واحلكمةكْ ن احلُ ة مِ وذَ احلكيم مأخُ  ا نقول يا إخواننانعم إذً ملائدة يف أول سورة ا :الشيخ

ومثال  ،)) فـََلْن َأبـَْرَح اَألْرَض َحتى يَْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم اللُه ِلي (( ان كوين وشرعي مثال الكوِينّ وهو نوعَ 
َنُكمْ  َذِلُكْم ُحْكُم اللِه َيْحُكمُ  ((الشرعي   ))اللَه َيْحُكُم َما يُرِيُد  ولكن ((ين رَ  األمْ بْني  عَ ا مجََ مَ  ومثالُ  )) بـَيـْ

 ون يف الشرع مبعىن أن ان تكُ ن اإلحكام مبعىن اإلتقَ ؟ مِ رع وتكون يف الَقَدر وهي مشتَـقة مننياحلكمة تكون يف الش
َظَهَر  (( ،كمةمبعىن أن كل ما قدره فهو حلِ  روتكون يف القدَ  ،فهو موافق للحكمةاهللا عز وجل مجيع ما شرعه 

كمة وال ه حِ ودُ جُ اد وُ سَ ن حيث هو فَ الفساد مِ  ]41: [الروم)) اْلَفَساُد ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي الناسِ 
للغاية اليت يكون هو لكن  ،ليس حبكمةفالفساد  ب اهللا تعاىل ال حيُِ  ن حيث هو فساد ليس حبكمة ألن  مِ ؟ َال ال

يـَْرِجُعوَن َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي الناِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم  ((حكمة 
ه ري للعباد حكمتُ جود ما فيه اخليعين وُ  أو ال؟ للجميع ار جد مة ظاهِ ور اخلري حكْ أمُ  كونُ   افإذً  ،هذه احلكمة ))

مة وهلذا قال النيب عليه الصالة كْ ن اهللا عز وجل إال حلِِ مِ يقع للعباد هذا ما ميكن  رّ ود ما يف الش وجُ  ،ظاهرة
 ن خريٍ ن اهللا مِ ل ما وقع فهو مِ ب إىل اهللا لكن كُ سِ ليس منك فهو ال ينْ  :ما قال )والشر ليس إليك  ( :والسالم

 رهومن شر هو الذي قد،  قَ الشر ال يُـ  لكن رُ د مصلحة أعظم منه وإذا كان لِ  ،م منهمصلحة أعظَ  لِ ه اهللا عز وجل إال
ه جلدَ  ق  به إىل الطبيب ليشُ ه يأِيت ق بابنِ لْ م اخلَ د اإلنسان الذي هو أرحَ جتِ  ،؟ يكون حكمةة وّال الصار حكم

هذه  ْحمِ ا :ويأيت به إىل الطبيب ويقول ،قبة محيدةه فالعاتِ حَ لَ صْ مَ ه لِ  الصيب لكن ؤملِ ه يُ ألن  ؛رّ هذا شَ ه يل دمُ فيسِ 
وكذلك يف اخلتان يأيت به إىل اخلاتن  ،؟ محيدةه لكن غايَتهذاتِ  يف حد  شرّ  ي ا والكَ  هِ وِ احلديدة على النار واكْ 

 إنناهم ، امله لكن العاقبة محيدةن جلدِ ع مِ يقطَ بموضع حساس و  ،ولدي نعم رِ كَ ن ذَ ة مِ لدَ ع جِ ذ اقطَ خُ  :ويقول
ين احلكيم طيب املهم يا إخوا ،ذاته هو شر ل إليه وإن كان هو يف حد و باعتبار ما يؤُ  ار قد يكون خريً الش  :نقول

مة تكون يف الشرع واحلك ،اإلحكام مبعىن احلكمةو حكام اإلِ م واحلكمة أو كْ ؟ من احلُ صار معناه اشتق من أين
ه فهو الشرع كل ما شرعَ  اأيضً  ا،أم شرً  اكمة سواء كان خريً ه اهللا فهو حلِ رَ د ما قَ  ل ر كُ ، القدَ وتكون يف القَدر
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ن لكن  ؟ أهوَ ل بالسيف أهون وال التِ لو قُ  ،م بإيش باحلجارةجَ رْ ن أن يُـ  احملصَ ع اهللا عز وجل يف الزاِين شرَ  ،حلكمة
ن أجل أن مِ  ور مث ظُ هذا احمل ةِ عَ اقَـ وَ ه عن مُ غريِ  عٌ ْد كمة عظيمة وهي رَ هذه حلِ  نعلَ ر به ويُ ه م باحلجارة ويشَ جَ رْ ه يُـ كونُ 

  وبة نعم.قُ ن العُ  مِ ه أملَ ي أن ينالَ ذ كله بالشيء احملرم ينبغِ ن الذي تلذ دَ هذا البَ 
  ؟موجود يف كل البقاع .....:الطالب
بوه ؤالء كذ قومه ه ن مكانه هذا ألن ج مِ ل بقعة ما خرَ لو كان موجود يف كُ  اعبقالد يف كل و وجهو مال ما  :الشيخ
  وه.قُ رِ وا أن حيُْ وه وأرادُ وأنكرُ 

  ر به ال هاجر إىل دينه.هاجَ  ))ر هاجَ  (( يعين :الطالب
  فيها الدين. يمَ قِ ا أُ م اهلجرة لَ  دار تاملدينة صارَ  اهللا ولذلك مثًال  فيه دينُ  إىل دينه إىل مكانٍ  :الشيخ

  .يعبدون اهللا يعين هاجر إىل قومٍ  :الطالب
  إىل دين اهللا.إي نعم : الشيخ

  ؟ ....... :الطالب
أنه ليس املراد  وقوله يف األرض الصحيح ،يحوهو صحِ  صرا يف مقاهلَ  الشاميف هو ما  ...نعم هذه قاهلا  :الشيخ

  .رصْ مِ املراد أرض  الصحيح أن بعامة األرض 
  ؟........ :الطالب
  مؤمنإي نعم  :الشيخ

َنا َلهُ  (( :قال ة معناها اإلعطاء بدون اهلبَ  " )) َق َويـَْعُقوبَ اِإْسحَ  (( إمساعيل بعدَ  ]27: [العنكبوت )) َوَوَهبـْ

 )) َق َويـَْعُقوبَ اِإْسحَ  ((منه،  لٌ ل اهللا به على عباده فهو بدون عوض تفض ما تفض  لّ وكُ  ،ضوَ اب أو بدون عِ ثوَ 
يف  إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد أن نا ل ه وسيأِيت ابنِ  ه ابنُ إلبراهيم ألن  هبةً  وبيعقُ ل اهللا عَ وإمنا جَ  " إسحاقبعد 

َة َواْلِكَتاَب  (( ،جلده ةً اهللا جعل ابن االبن هبَ  أٌب ألن  د على أن اجلَ  هذا دليًال  بـُوِتِه النيذُ  ))َوَجَعْلَنا ِفي ُذر ر ة ي
 هلكن ،ود إىل أقرب مذكورالضمري يعُ  أن  البل والغَ و ور األَ كُ ري فعاد إىل املذْ مِ ف القاعدة الضَ الَ وهنا خَ  إبراهيم؟ َمن

يِن ِمْن َحَرٍج ِملَة  (( :اق كما يف قوله تعاىليَ الس  بِ ه القاعدة حبسَ ج عن هذِ قد خيرُ  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد
؟ على اهللا ال يُعود على َمن ))هو  ((]78: [احلج))اْلُمْسِلميَن ِمْن قـَْبُل َوِفي َهَذا  َأبِيُكْم ِإبـَْراِهيَم ُهَو َسماُكمُ 

ةَ  (( :وقوله ،ب مذكورأقرَ  إبراهيم مع أن  إبراهيمعلى  بـُوِتِه النيَوَجَعْلَنا ِفي ُذر ((  رور وهو الظرف قدم اجلار وا
ن إال وهو مِ  يمإبراهبعد  ن نِيب " ما مِ : ر وهلذا قال أهل العلمإىل احلصْ  بوة والكتاب إشارةً الن  يوف وهرُ على املظْ 

 إبراهيماألنبياء بعد  يف ذريته النبوة فكل  ، وجعلنااءيَ عليه الصالة والسالم بأيب األنبِ  إبراهيمكىن ويُ  " إبراهيم ةِ ي ر ذُ 
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ت التوراة نزلَ "  قانرْ بور والفُ التوراة واإلجنيل والز  ياد به اجلنس أرَ يُـ  دٌ رَ ب فهو مفْ تُ مبعىن الكُ  ))َواْلِكَتاَب  (( هتِ ي ر ن ذُ مِ 
َناُه َأْجَرُه  (( ،بور على داوود والفرقان على حممد صلى اهللا عليه وسلمواإلجنيل على عيسى والز  موسىعلى  َوآتـَيـْ

نـَْيا ِفي الد ((  دياناأل أهل وهو الثناء اَحلسن يف كل " ))  ُِه ِفي اآلِخَرِة َلِمناِلِحيَن  َوِإنالعنكبوت))الص] 
 (( :هوقولُ  ،))ه أجرَ  ((: والثاين ))آتيناه  ((مها اهلاء يف ب مفعولني أحدُ طيناه فهي تنصِ أعْ  ))ه آتينا ((]27:

نـَْيا (( :وقوله ،هللعامل على عملِ  اجرة عوضً ومنه األُ  االشيء يسمى أجرً  ضُ ض عوَ وَ األجر هو العِ  )) َأْجَرُه ِفي الد 
نـَْيا ؟ هل نقولاما هو أجرُه يف الدني )) َأْجَرُه ِفي الد:  ه ما قال املؤلف الثناءُ إن  األديان أو ما هو  اَحلسن يف كل

  اَحلسن وكذلك الثناءُ  ،مِ رَ هم وكثْـ ارِ ه وانتشَ عينه بأوالدِ  ةِ ر ن قُـ ن ذلك مِ ما هو أعم مِ  أنه ؟ الصوابأَعّم من ذلك
ت عَ ا اد مَ كَ  )) َما َكاَن ِإبـَْراِهيُم يـَُهوِديا (( :عاىلوهلذا قال اهللا ت ،هنْ مِ  ونَ ون أن يكُ يدُ رِ ون إليه ويُ مُ تَ كل األديان ينْ 

[آل ))اْلُمْشرِِكيَن  َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمنَ  (( النصارى تِ عَ كما اد  )) َوال َنْصَرانِيا (( اليهود
 )) َلى الناِس بِِإبـَْراِهيَم لَلِذيَن اتـبَـُعوُه َوَهَذا النِبي ِإن َأوْ  (( :ف فقالائِ وَ اهللا تعاىل بني الط  مَ كَ مث حَ  ]67: عمران

َناُه َأْجَرُه  (( :هوقولُ  ،]68: [آل عمران))َوالِذيَن آَمُنوا َواللُه َوِلي اْلُمْؤِمِنيَن  (( حممد صلى اهللا عليه وسلم َوآتـَيـْ
نـَْيا َوِإنُه ِفي اآلِخَرِة َلِمنِ  ا ِفي الدِلِحيَن الص((27: [العنكبوت[  هم يف قولِ الال: ))  َللتوكيد  ))ن الصالحين مِ ل

أنواع واملراد هنا أعلى  ،ىلَ أي الذين هلم الدرجات العُ  ))الصالحين  (( :وقوله ،والالم )إن ـ(فاجلملة مؤكدة ب
 ألَ  ؛لسُ الصاحلني وهم األنبياء أو الر مسة وهم حممد صلى اهللا اخلالعزم  وىلن أُ صلى اهللا عليه وسلم مِ  إبراهيم ن

ت اءَ إذا جَ  ))ن الصالحين مِ لَ  (( :وقوله ،ى ونوحعليه وسلم وإبراهيم عليه الصالة والسالم وموسى وعيسَ 
  ون والصديقون والشهداء والصاحلون واهللا أعلم.ي بِ األربعة وهم الن  األجناسِ  ل ون وحدها مشلت كُ الصاحلُِ 

 أَ  أوال يهادِ تنفع عابِ األصنام ال  ن.  
  .ة هلم يف هذه احلياة الدنيا على الباطلد اوَ مُ ـام النَ ن هذه األصْ ل هلم مِ ما حيصُ غاية  أن  اومن فوائدها أيضً 

  .ومهذا ال يدُ  هم واالنتصار على احلق ولكن لِ ة باطِ ايَ مَ ة حلِِ بينهم مود  عُ أهل الباطل قد يقَ  أن  اها أيضً ومن فوائدِ 
من بعضهم ويلعن  أُ ر هم يتبَـ بعضَ  القيامة فإن  يومُ  إذا كان هؤالء الذين اجتمعوا على الباطل ة أن ن فوائد اآليمِ 

  .]25: [العنكبوت))ثُم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض  (( :لقوله اهم بعضً بعضُ 
 اناه سابقً ي يوم القيامة ذكرْ ومسُ  ،))َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض ثُم يـَْوَم اْلِقَياَمِة  (( :ث لقولهالبعْ  ن فوائدها إثباتُ مِ و 

 ُأوًال  :وجوه ثالثةيوم القيامة لِ  يَ ونسيت أن أذكره يف جمالسنا األخرية فقد مس  رَ ن قبورهم لِ ون فيه مِ ومُ الناس يقُ  أن ب 
 امُ قَ ه يُـ أن  اوثالثً ، ]51: [غافر))ْوَم يـَُقوُم اَألْشَهاُد َويَـ  (( :ه يقوم فيه األشهاد كما قال اهللا تعاىلأن  اوثانيً  ،العاملني

  .]47: [األنبياء)) َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمةِ  (( لُ فيه العدْ 
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  ؟ ما هو معىن األشهاد :الطالب
د على هَ ت وكذلك اجلوارح تشْ غَ ل وا وعلى األمم بأم بُـ غُ م بل ون على الرسل بأ دُ هَ األشهاد الذين يشْ  :الشيخ

  ل.مِ اإلنسان مبا عَ 
وهل هي موجودة اآلن وال ال؟ ]25: [العنكبوت))الناُر  َوَمْأَواُكمُ  (( :النار لقوله ن فوائد اآلية الكرمية إثباتُ ومِ 

  .فهي موجودة اآلن]131: ران[آل عم))َواتـُقوا الناَر الِتي ُأِعدْت ِلْلَكاِفرِيَن  (( :دليل قوله تعاىلموجودة ب
فال  ))َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِيَن  (( :ن عذاب اهللا لقولههم مِ عُ ن مينَـ ون مَ دُ هؤالء املشركني ال جيِ  ن فوائد اآلية أن ومِ 

  اهللا تعاىل يوم القيامة.  ن عذابِ هم مِ عُ مينَـ  أحدَ 
ه النيب تَ ياس العكس الذي أثبَ ى قِ م سَ ا يُ ذ مبِ خَ ؤْ ؟ رمبا يُـ متقني يف يوم القيامة تبقى مودامل أن  من اآلية ذخَ ؤْ هل يُـ 

 ه الرسول صلى قياس العكس أثبتَ  : قياس مماثلة وموافقة وقياس َعْكس:القياس قياسان صلى اهللا عليه وسلم ألن
 صدقة قالوا ياه فهو ع زوجتَ يعىن اإلنسان إذا جامَ  )أحدكم صدقة  عِ ضْ وفي بُ  ( :ه ملا قالاهللا عليه وسلم يف قولِ 

اجلواب  )ها في حرام أكان عليه وزر أرأيتم لو وضعَ  ( :ه ويكون فيها أجر فقالأحدنا شهوتَ  أيأيت :رسول اهللا
 :كن أن نقولى قياس العكس ميم سَ هذا يُ  )ها في الحالل كان له أجر فكذلك إذا وضعَ  (نعم يكون عليه وزر 

ون املوحدون املخلصون على قُ فاملتـ  اعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضً ن ببعضهم مِ  أُ يترب  املشركون إذا كان هؤالء
ت يف آية أخرى احلكم ثابِ  ه فإن إثبات احلكم نفسِ  ريدُ أُ  تُ سْ ن هذه اآلية لَ ؤخذ مِ وأنا أريد هل تُ  ،ذلك عكسِ 

ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدو ِإال اْلُمت  (( :قوله تعاىل يوه (( :مث قال تعاىل ،]67: [الزخرف))ِقيَن اَألِخال 
   نناقش أخذنا الفوائد ونسيناشناه يف احلقيقة ة ما ناقْ شَ مناقَ طيب فيها  )) وطلُ فآمن له 
  !إبراهيم؟ وما هو العامل فيهاظرف هذه  )يومَ ( ))ثُم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض  (( :قوله تعاىل

  : يكفرالطالب
  تنازعها عامالن؟ ..والثاين؟ يكفر : الشيخ

  : يكفر ويلعن.الطالب
  !أَمحد ؟ىا مأوَ إعراُ  ))الناُر  َوَمْأَواُكمُ  (( :وقوله : يكفر ويلَعن، نعم،الشيخ

   ))ومأواكم النار  (( ...... :الطالب


